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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 246/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 11912/13-12-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69
του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ )
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
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ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)

ΑΠΟΝΤΕΣ
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ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
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ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
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ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ( ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
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ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 246/2018
ΘΕΜΑ : «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ
Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης, για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία ενός
Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018».
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την με αριθ. 86/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην οποία αναφέρονται τα εξής:


Με την με αριθμ. 36/2018 απόφαση
το ΔΣ του ΝΠΔΔ : «Εγκρίνει τη δημιουργία - ίδρυση και λειτουργία :
(1) ενός νέου βρεφικού τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Προσοτσάνης (που ως τώρα λειτουργούσε σαν
Παιδικός Σταθμός δύο τμημάτων συνολικής δυναμικότητας 50 νηπίων) και ο Σταθμός θα μετονομαστεί σε Α΄
Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης δυναμικότητας:
1. (2) δύο τμημάτων νηπίων και
2. (1) ενός (νέου) τμήματος βρεφών.»


Με την με αριθμ. 40/2018 απόφαση

το ΔΣ του ΝΠΔΔ:
«Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην με αριθμ.3777/2-5-2018 Πρόσκληση
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε περί «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ή
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ»
χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία :
(1) ενός νέου βρεφικού τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Προσοτσάνης»

Με το με αριθμ. 6341 /3-7-2018
έγγραφο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. εντάχθηκε το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης
3777/2-5-2018 με ύψος επιχορήγησης 50.000,00 ευρώ για την πραγματοποίηση του έργου: «Δημιουργία
ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» στο οποίο Δικαιούχος πρότασης ορίζεται το
ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Το ύψος του Προϋπολογισμού της
Μελέτης που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης για
την πραγματοποίηση του έργου: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»
είναι 110.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Κατόπιν τούτων και για να είναι δυνατή η διαχείριση, δημοπράτηση , επιτήρηση της πορείας και ολοκλήρωση
του έργου αφού το ΝΠΔΔ δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία.
Είναι αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου
Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου : «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο
Προσοτσάνης» και παραθέτει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης καλώντας τα μέλη του Δ.Σ. να
αποφασίσουν για την σύναψη αυτής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
(ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).
Μεταξύ
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,
και του Δήμου Προσοτσάνης.
για την εκτέλεση του έργου:
«Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»
Στην Προσοτσάνη, σήμερα
………………….2018, οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»:

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
Α) Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,
που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Τσαούση Ελένη
B) Ο Δήμος Προσοτσάνης που εδρεύει στην Προσοτσάνη Χρήστου Σακάρη 15 ΤΚ 66200, που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Λύσσελη Άγγελο .
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
3. Τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
6. Τη με αριθμό ………απόφαση του NΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Δράμας για την υλοποίηση του έργου του θέματος,
7. Τη με αριθμ. ……………απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης για την έγκριση του σχεδίου
της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της
8. Τη με αριθμό ………….απόφαση έγκρισης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραπάνω
απόφασης
9. Το με αριθμ. 6341 /3-7-2018 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και αποδέχονται τα
παρακάτω:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία
καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της
συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού
Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την
εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:
1. Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης,
2. Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης,
3. Τη διάρκεια της σύμβασης,
4. Τους πόρους χρηματοδότησης,
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων,
6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης,
7. Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης,
8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες,
9. Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης,
10. Την εκπροσώπηση,
11. Την επίλυση των διαφορών,
12. Ρήτρες,
13. Μεταφορά και απασχόληση προσωπικού,
14. Τελικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το παρόν έργο αφορά την ίδρυση ενός Βρεφικού Τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Προσοτσάνης.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου:
«Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας του
Δήμου Προσοτσάνης .

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) που θα εκτελεστεί
και θα χρηματοδοτηθεί:
1. Από το Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με το με αριθμ. 6341 /3-7-2018 έγγραφο
της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. εντάχθηκε το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης
3777/2-5-2018) με ύψος επιχορήγησης 50.000,00
2. Από ίδιους πόρους με ύψος επιχορήγησης 60.000,00
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1) Κύριος του έργου είναι το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
2)Φορείς Χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Δήμος
Προσοτσάνης- ίδιοι πόροι.
3) Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Προσοτσάνης , αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκήσει με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του και με τα αποφαινόμενα όργανά του, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις και την
κείμενη νομοθεσία. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους με τη διαδικασία του
Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Η σύνταξη, η έγκριση της οριστικής μελέτης, η Διενέργεια του Διαγωνισμού και η επίβλεψη του έργου θα
γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική
παραλαβή του έργου, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανάθεσης, κατασκευής, ολοκλήρωσης και
παράδοσης προσωρινά και οριστικά του έργου του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και την ολοκλήρωση της
λογιστικής διαδικασίας τακτοποίησης των δαπανών της σύμβασης, σύμφωνα με το παρακάτω
χρονοδιάγραμμα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΤΗ
Α/
Α

α)

β)
γ)
δ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
1o
2ο
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρ/ν Τρ/ν
ο
ο

ΕΤΟΣ 2019
3ο
Τρ/νο

4ο
Τρ/νο

1o
Τρ/νο

2ο
Τρ/νο

3ο
Τρ/νο

4ο
Τρ/νο

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ &
ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ε)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

στ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ζ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

η)

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
από το Δήμο Προσοτσάνης- ίδιοι πόροι .

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Ο Δήμος Προσοτσάνης αναλαμβάνει
Α. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών.
Β. Να συνεργάζεται με το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και της
υλοποίησης του έργου.
Γ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της
παρούσας.
Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης αναλαμβάνει
Α. Να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
Β. Να συνεργάζεται με τον Δήμο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης του έργου.
Γ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Διαδικασία Παραλαβής του έργου
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και την τήρηση των όρων της,
συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δημαρχείο
Προσοτσάνης. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής :
Δύο (2) μέλη ορίζονται από το Δήμο Προσοτσάνης μαζί με τους αναπληρωτές τους (ένας εκ των
οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος) και ένα (1) μέλος από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης μαζί με τον αναπληρωτή
του.
Κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, επομένως
πρέπει να οριστούν έως την υπογραφή , με απόφαση των αποφαινόμενων οργάνων τους.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:
1) …………………………………(Δήμος Προσοτσάνης)
2) …………………………………(Δήμος Προσοτσάνης)
3) …………………………………(ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης).
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δήμο Προσοτσάνης και
συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα
μέλη της.
Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της
συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο και έκτακτα όταν
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις
της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και διατυπώνονται σε πρακτικά που
υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Αρμόδια για την παραλαβή και την έγκριση της παραλαβής του έργου ορίζονται τα αποφαινόμενα
όργανα του Δήμου Προσοτσάνης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό
110.000,00 ευρώ, μαζί με τον Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός Μελέτης
1. ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά-Καθαιρέσεις: 4.258,00€

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
2. ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα:

11.639,55€

3. ΟΜΑΔΑ Γ: Τοιχοποιίες,Επιχρίσματα: 6.877,50€
4. ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ:
5. ΟΜΑΔΑ Ε:Υδραυλικά-Αποχετεύσεις

5.129,37€
1.944,11€

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Επενδύσεις-Επιστρώσεις 7.680,40€
7. ΟΜΑΔΑ Η:Κατασκεύες
ξύλινες ή μεταλλικές
8. . ΟΜΑΔΑ Ζ:Λοιπά ,τελειώματα
Σύνολο εργασίες προυπολογισμού
Γ.Ε & Ο.Ε (%)
Σύνολο :
Απρόβλεπτα(%)
Σύνολο :
Ποσό για αναθεωρήσεις
Σύνολο :
Φ.Π.Α. (%)
Γενικό Σύνολο :

13.428,56€
14.246,12€

18,00%
15,00%

24,00%

65.203,61
11.736,65
76.940,26
11.541,04
88.481,30
228,38
88.709,68
21.290,32
110.000,00

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της κακής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε
θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και ευθύνεται εξ
ολοκλήρου έναντι των τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 12
ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι σημαντικοί
– ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα
μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.
Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο
αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της
Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης
Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει απέλθει από την εφαρμογή των όρων.
ΑΡΘΡΟ 13
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η
συνδρομή προσωπικού του Κύριου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Κύριου του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως
με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα
συζήτησης
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του:
 Την αναφερόμενη απόφαση
 Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και
του Δήμου Προσοτσάνης
 Το άρθρο 65 και το άρθρο 100 του Ν.3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όπως αναλυτικά καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
και του Δήμου Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία ενός Νέου
Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018.

2. Συγκροτεί την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 6 της Σύμβασης)
και ορίζει τα παρακάτω μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τον κ. Τερνεκτσή Ιωάννη, ως Πρόεδρο
2. Την κ. Βόσκου – Βλάχου Ιορδάνα, ως τακτικό μέλος
3. Την κ. Τσαούση Ελένη, Πρόεδρο του ΔΣ του ΝΠΔΔ, ως τακτικό μέλος του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τον κ. Γαραμπέρα Παντελή, ως αναπληρωτή του Προέδρου
2. Τον κ. Τσαουσίδη Ιωάννη, ως αναπληρωματικό μέλος
3. Την κ. Τσιτσοπούλου Βασιλική, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ, ως αναπληρωματικό
μέλος του ΝΠΔΔ.

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Προσοτσάνης κ. Λύσσελη Άγγελο εκπρόσωπο του Δήμου για
την υπογραφή της σύμβασης η οποία περιέχει τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
(ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).
Μεταξύ
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,
και του Δήμου Προσοτσάνης.
για την εκτέλεση του έργου:
«Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»
Στην Προσοτσάνη, σήμερα
………………….2018, οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»:
Α) Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,
που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Τσαούση Ελένη
B) Ο Δήμος Προσοτσάνης που εδρεύει στην Προσοτσάνη Χρήστου Σακάρη 15 ΤΚ 66200, που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Λύσσελη Άγγελο .
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
3. Τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
6. Τη με αριθμό ………απόφαση του NΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίνεται η
σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Προσοτσάνης για την υλοποίηση του
έργου του θέματος,
7. Τη με αριθμ. ……………απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης για την έγκριση
του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της
8. Τη με αριθμό ………….απόφαση έγκρισης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της
παραπάνω απόφασης
9. το με αριθμ. 6341 /3-7-2018 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και
αποδέχονται τα παρακάτω:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με την
οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες
υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση του έργου:
«Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για
την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:
1. Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης,
2. Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης,
3. Τη διάρκεια της σύμβασης,
4. Τους πόρους χρηματοδότησης,
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων,
6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης,
7. Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης,
8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες,
9. Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης,
10. Την εκπροσώπηση,
11. Την επίλυση των διαφορών,
12. Ρήτρες,
13. Μεταφορά και απασχόληση προσωπικού,
14. Τελικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το παρόν έργο αφορά την ίδρυση ενός Βρεφικού Τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό
Προσοτσάνης.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου:
«Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης .
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) που θα
εκτελεστεί και θα χρηματοδοτηθεί:
1. Από το Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με το με αριθμ. 6341 /3-7-2018
έγγραφο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. εντάχθηκε το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της
πρόσκλησης 3777/2-5-2018) με ύψος επιχορήγησης 50.000,00
2. Από το Δήμο Προσοτσάνης-ίδιοι πόροι με ύψος επιχορήγησης 60.000,00
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1) Κύριος του έργου είναι το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
2)Φορείς Χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και ο Δήμος Προσοτσάνης-ίδιοι πόροι.
3) Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Προσοτσάνης, αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκήσει
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και με τα αποφαινόμενα όργανά του, σύμφωνα με τις κανονιστικές
διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σε
τρίτους με τη διαδικασία του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν.
4412/2016.
Η σύνταξη, η έγκριση της οριστικής μελέτης, η Διενέργεια του Διαγωνισμού και η επίβλεψη του
έργου θα γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης.

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την
οριστική παραλαβή του έργου, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανάθεσης, κατασκευής,
ολοκλήρωσης και παράδοσης προσωρινά και οριστικά του έργου του άρθρου 1 της παρούσης,
καθώς και την ολοκλήρωση της λογιστικής διαδικασίας τακτοποίησης των δαπανών της σύμβασης,
σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΤΗ
Α/
Α

α)
β)
γ)
δ)

ε)
στ)
ζ)
η)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
1o
2ο
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρ/ν Τρ/ν
ο
ο
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ 2019
3ο
Τρ/ν
ο

4ο
Τρ/νο

1o
Τρ/νο

2ο
Τρ/νο

3ο
Τρ/νο

4ο
Τρ/νο

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ &
ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και από το Δήμο Προσοτσάνης- ίδιοι πόροι .
ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
Ο Δήμος Προσοτσάνης αναλαμβάνει
Α. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
Β. Να συνεργάζεται με το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και
της υλοποίησης του έργου.
Γ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσας.
Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης αναλαμβάνει
Α. Να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
Β. Να συνεργάζεται με τον Δήμο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης του
έργου.
Γ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Διαδικασία Παραλαβής του έργου
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και την τήρηση των όρων
της, συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το
Δημαρχείο Προσοτσάνης. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως
εξής :
Δύο (2) μέλη ορίζονται από το Δήμο Προσοτσάνης μαζί με τους αναπληρωτές τους (ένας εκ
των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος) και ένα (1) μέλος από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης μαζί με
τον αναπληρωτή του.
Κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,
επομένως πρέπει να οριστούν έως την υπογραφή , με απόφαση των αποφαινόμενων οργάνων τους.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:
1) …………………………………(Δήμος Προσοτσάνης)
2) …………………………………(Δήμος Προσοτσάνης)
3) …………………………………(ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης).
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και
ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δήμο
Προσοτσάνης και συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια
διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει
εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.
Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη
της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο και
έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και διατυπώνονται σε
πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν
για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Αρμόδια για την παραλαβή και την έγκριση της παραλαβής του έργου ορίζονται τα
αποφαινόμενα όργανα του Δήμου Προσοτσάνης.

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό
110.000,00 ευρώ, μαζί με τον Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός Μελέτης
1. ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά-Καθαιρέσεις: 4.258,00€
2. ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα:

11.639,55€

3. ΟΜΑΔΑ Γ: Τοιχοποιίες,Επιχρίσματα: 6.877,50€
4. ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ:
5. ΟΜΑΔΑ Ε:Υδραυλικά-Αποχετεύσεις

5.129,37€
1.944,11€

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Επενδύσεις-Επιστρώσεις 7.680,40€
7. ΟΜΑΔΑ Η:Κατασκεύες
ξύλινες ή μεταλλικές
8. . ΟΜΑΔΑ Ζ:Λοιπά ,τελειώματα
Σύνολο εργασίες προυπολογισμού
Γ.Ε & Ο.Ε (%)
Σύνολο :
Απρόβλεπτα(%)
Σύνολο :
Ποσό για αναθεωρήσεις
Σύνολο :
Φ.Π.Α. (%)
Γενικό Σύνολο :

13.428,56€
14.246,12€

18,00%
15,00%

24,00%

65.203,61
11.736,65
76.940,26
11.541,04
88.481,30
228,38
88.709,68
21.290,32
110.000,0
0

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της κακής πίστης από οποιοδήποτε από
τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και
ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι των τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας
υλοποίησης.

ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΞΖ-ΤΚΔ
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 12
ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι
σημαντικοί – ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς
αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζημιά.
Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με
αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης
Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει απέλθει από την εφαρμογή των όρων.
ΑΡΘΡΟ 13
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η
συνδρομή προσωπικού του Κύριου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες
του συγκεκριμένου έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
Κύριου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης

Τα Μέλη :

